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Durante mais de 200 anos, a Peugeot tem respeitado a tradição da
qualidade e inovação que pautam a construção francesa. Hoje,
a PEUGEOT encontra-se focada em desenvolver veículos com
um design robusto em busca de uma experiência sensorial que vai
para além da simples condução, despertando todos os sentidos.

Desde a ergonomia aos materiais e conectividade, trabalhámos
em cada detalhe, para lhe proporcionar uma experiência de
condução mais intuitiva. Acima de tudo, pretendemos oferecer-lhe
a possibilidade de escolha, dado que as pessoas são e serão 
sempre a nossa principal prioridade. 
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UM  SUV  INSPI RA DO R



FORÇA DE  ATRAÇÃO

Silhueta robusta e fluída com uma elevada altura ao solo, 
o novo SUV PEUGEOT 2008 apresenta um tamanho 
generoso e uma potência excecional.

O seu perfil lateral desenvolve-se com linhas fluídas e laterais esculpidas 
de forma muito próxima à carroçaria, conferindo-lhe um estilo irreverente 
e incisivo. A sua dianteira expressiva, com uma assinatura luminosa distinta, 
jantes de liga leve de 18”(1) com inserções aerodinâmicas e o seu capô 
horizontal e tejadilho Black Diamond(1) reforçam a sua imagem 
eficiente e desportiva. 
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(1) Disponível de série, em opção ou indisponível consoante as versões.
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(1) Disponível consoante as motorizações.

TRASE IRA  D IST INTA !UMA PRE SENÇ A I M PONENT E !

A traseira do novo SUV PEUGEOT 2008 com uma faixa em preto brilhante, destaca-se pela inclusão de um spoiler
e pelas duas ponteiras de escape cromadas(1), que encerram de forma perfeita a sua linha.

Adicionalmente às óticas traseiras em LED com a identidade da Marca, as 3 garras iluminadas tanto de dia como 
de noite reforçam o seu caráter tecnológico e a visibilidade do veículo. 

Imponente e distintiva, a dianteira do novo SUV PEUGEOT 2008 caracteriza-se por um pára-brisas recuado, 
destacando a sua estrutura longa e atlética. A dianteira apresenta uma larga grelha cromada, enquadrada na assinatura luminosa 

com a característica tripla garra e faróis Full LED(1) que assinalam a sua modernidade e o seu “olhar” felino. 

8
(1) Full Light Emitting Diode: Díodos eletroluminescentes que permitem reduzir o consumo de energia e aumentar a potencia da iluminação. 

Disponível  de série, em opção, ou indisponível consoante versões. 



UM e-SUV EMOCIONANTE
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(1) Volume da bagageira acima do piso.
(2) Disponível em exclusivo na versão GT do modelo elétrico. 

S INA IS  D IST INT IVOS

Escultural, a silhueta do novo SUV PEUGEOT e-2008 é semelhante aos modelos de versões térmicas, disponibilizando um habitáculo 
e um volume de bagageira(1) completamente preservado face a essas versões.
O leão “dicróico” com reflexo verde e azul, presente na grelha com alhetas horizontais na cor da carroçaria dá-lhe um destaque particular, 
da mesma forma que o monograma “e”, colocado nas laterais dianteiras e no portão traseiro, são elementos distintivos da versão elétrica.
No interior, o habitáculo apresenta um revestimento exclusivo(2) em Alcantara® Cinzento Gréval, com pespontos verdes e azuis. 

1 3
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E XPLORE UMA  NOVA e -MOBIL IDADE ! SERVIÇOS  DEDICADOS AOS  ELÉTR ICOS !

Descubra as inesperadas sensações da condução 100% elétrica, com uma reatividade imediata do motor e um funcionamento incrivelmente 
silencioso. Desfrute de uma condução sem complicações. Bastante versátil, tanto tem  uma  grande manobrabilidade em circuito urbano 
como é robusto e seguro em estrada, o novo SUV PEUGEOT e-2008 oferece uma liberdade de circulação de acordo com suas necessidades, 
incluindo zonas de circulação restritas. Disponibiliza uma autonomia de 320 km WLTP(1), sem nenhuma emissão de CO2. 

Os serviços específicos foram pensados para facilitar a sua e-mobilidade. Tenha uma interação remota com o seu novo SUV PEUGEOT e-2008
para controlar a carga e a sua autonomia através do seu smartphone. Com a aplicação MyPeugeot®  ou através do touchscreen HD de 10”, 
gere e planifica o carregamento(1). Para obter um conforto ainda maior, pode programar o pré-condicionamento térmico do habitáculo, 
antes de entrar no veículo. 

(1) O veículo deve estar ligado a um posto de carga para ativar o carregamento à distância.
Nota: Determinados serviços à distância estarão disponíveis apenas no início de 2020.

(1) Autonomia da bateria até 320 km (WLTP) / até 400 km (NEDC): Dados estimados, comunicados a título indicativo e condicionados ao processo de homologação. 
A autonomia da bateria pode variar em função das condições reais de utilização (condições climatéricas, estilo de condução…) – Emissões de CO2 em regime misto: 0g em circulação



E XPERIÊNCI A  A MPLIF ICA DA
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O  N OVO PEUGEOT i -COCKP IT ® 3 D ! EXCELÊNCIA  EM TODOS OS  PORMENORES !

Enriqueça a sua experiência de interatividade aos comandos do novo posto de condução PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1), dotado de uma ergonomia 
intuitiva, volante compacto, touchscreen HD de 10”(1) com comandos vocais e um painel de instrumentos digital(1) configurável 3D. 
Equipado com tecnologias conectadas, integra também o sistema de Acesso e Arranque Mãos Livres (ADML), função de trancar/destrancar 
portas, tendo a chave consigo, basta simplesmente aproximar-se ou afastar-se do veículo(2). 

Os revestimentos interiores do novo SUV PEUGEOT 2008 foram selecionados com todo o cuidado, tendo em conta a sua qualidade e elegância
desportiva, combinados de forma inteligente com materiais nobres e cores originais. Os revestimentos em tecido com pespontos, Alcantara®(1)

ou Couro(2), o revestimento do teto em preto(1) e o volante em couro(1) reforçam a sua estética e design topo de gama. 
Pode personalizar a iluminação, escolhendo o ambiente entre as 8 cores(1) disponíveis, destacando as linhas fluídas do seu interior. 

(1) Disponível de série, consoante as versões.
(2) Disponível em opção, consoante as versões. 
Para um maior detalhe sobre o revestimento em couro, consulte as características técnicas disponíveis num Ponto de Venda ou no site Peugeot do seu país. 

(1) Disponível de série, em opção, ou indisponível, consoante as versões.
(2) ADML Proximity (hands-free start and access). Disponível de série, em opção ou indisponível consoante as versões. 



(1) Disponível de série, em opção ou indisponível, consoante as versões. (2) TomTom® services permite apresentar, em tempo real, todas as informações relevantes para a condução (trânsito em tempo real, preço 
dos combustíveis, parques de estacionamento, informação meteorológica, pesquisa local). A subscrição inclui estes serviços durante 3 anos e pode ser prolongada ou renovada com pagamento prévio. (3) Apenas as
aplicações certificadas Android Auto, Apple CarPlayTM ou MirrorLink® irão funcionar, para sua segurança, o funcionamento irá depender de cada aplicação e pode funcionar com o veículo em circulação ou apenas
com este imobilizado. Em circulação, determinadas funcionalidades das aplicações serão inibidas. Alguns tipos de conteúdos que podem ser acessíveis gratuitamente no seu smartphone, vão requerer a subscrição
paga de uma aplicação equivalente com certificação Android Auto, Apple CarPlayTM ou MirrorLink®. Para mais informações consulte o site da PEUGEOT do seu país. (4) Até 4 tomadas USB do tipo A e C.

UM SUV ULTRACONECTADORE AT IV IDADE R EFORÇ ADA

Acompanhe a sua viagem com toda a tranquilidade, através do touchscreen HD(1) de 10” ou do painel de instrumentos digital 3D(1). Devido à navegação
conectada 3D com TomTom® Traffic(2), irá ter a informação do trânsito, do tempo de trajeto e das zonas de risco, tudo isto em tempo real. Através da 
função Mirror Screen(3), mantenha-se conectado duplicando o conteúdo do seu smartphone no touchscreen do veículo.Se o seu smartphone está 
equipado com carregamento por indução magnética, utilize a zona do veículo dedicada para esta tecnologia, esta zona está localizada junto a si, 

na consola central. As tomadas USB(4) também se encontram disponíveis no habitáculo para todos os passageiros, tanto na dianteira como na traseira. 

O painel de instrumentos digital 3D(1) apresenta todas as informações úteis para a condução no campo de visão do condutor, 
como a navegação e as ajudas à condução, tudo isto em dois níveis de leitura separados e configuráveis. Os dados mais importantes, 

tais como, a velocidade e alertas de segurança, são projetados em forma de holograma para que tenham a sua atenção mais rapidamente.

20 (1) Disponível de série, em opção, ou indisponível, consoante as versões.



23(1) Focal® é uma marca francesa, líder mundial na produção de soluções de alta fidelidade (HiFi). Disponível consoante as versões e motorizações.

O AUDIO  MAIS  PURO COM O S ISTEMA FOCAL ®Â NGULO DE  V ISÃO AM P L IF IC AD O

Permita que as suas músicas favoritas ocupem o habitáculo do novo SUV PEUGEOT 2008, um som reproduzido de forma pura, que apenas 
o sistema premium exclusivo HiFi Focal®(1) consegue garantir. O sistema de 10 altifalantes distribuídos pelo habitáculo, é constituído por: 

um de via central, 4 tweeters, 4 woofers e um subwoofer. Este sistema permite-lhe disfrutar de um ambiente musical muito rico, 
detalhado e dinâmico, superando os limites do que é possível oferecer em termos de experiência Hi-Fi no habitáculo de um veículo. 

O teto de abrir de grandes dimensões (1) inunda de luminosidade o interior do novo SUV PEUGEOT 2008.
Todos os passageiros, incluindo os passageiros dos bancos traseiros, podem disfrutar de uma vista panorâmica para o céu.

22 (1) Disponível de série, em opção, ou indisponível, consoante as versões.



25(1) Consoante os equipamentos e motorizações, o volume da bagageira pode variar entre os 434 litros VDA até aos 1467 litros com os encostos dos bancos traseiros rebatidos. 

BAGAGEIRA ESPAÇOSA !CONFORTO E  HAB ITAB IL IDAD E

Com um piso da bagageira de reduzida altura ao solo e uma grande abertura, o espaço da bagageira combina com a versatilidade do banco 
traseiro com rebatimento 2/3-1/3 de forma a oferecer um grande volume (1), ajustável e modular de acordo com as necessidades de cada momento.

O piso da bagageira com dois níveis, permite, na sua posição mais elevada, a carga e descarga mais rápida e fácil de objetos. 
Na sua posição mais baixa, a capacidade da bagageira aumenta.  

Tome o seu lugar nos bancos dianteiros do novo SUV PEUGEOT 2008, envolventes, com  linhas dinâmicas (1), podendo também ser aquecidos(1), 
com sistema de massagens e com regulação elétrica (1). Na parte traseira, o habitáculo foi maximizado para proporcionar um maior conforto e espaço

a todos os passageiros, tudo isto, sem esquecer as diversas zonas de arrumação que se encontram estrategicamente dispersas pelo habitáculo. 
Por último, podemos desfrutar de um isolamento acústico ao nível de um automóvel de segmento superior.

24 (1) Disponível de série, em opção ou indisponível, consoante as versões. As funções massagem e regulação elétrica estão disponíveis apenas  para o banco do condutor. 



UM SUV 
DE NOVA GERAÇÃO
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(1) Disponível de série, em opção ou indisponível, consoante as versões.

(2) Sistema que permite manter a posição na via que for selecionada pelo condutor.
(3) Sistema que funciona com base num radar localizado na parte central do pára-choques dianteiro e uma câmara localizada na parte superior do párabrisas. 

DE SFRUTE  DA CO NDUÇ ÃO SEM I AU TÓNOMA ! AMPL IE  O  SEU  CAMPO DE  AÇÃO !

O novo SUV PEUGEOT 2008 disponibiliza as tecnologias de última geração apresentadas pela Marca, tais como, 
PEUGEOT Drive Assist Plus(1) que permite gerir a condução de forma a desfrutar de uma solução  semiautónoma. 

O sistema de ajuda à manutenção da posição na via (2) e o cruise control adaptativo com função Stop & Go(3) permitem que o veículo 
adapte a sua velocidade à do veículo que segue à sua frente, mantendo uma distância de segurança que garante a imobilização se necessário. 

Com a tecnologia Advanced Grip Control(1), pode adaptar as capacidades de tração do seu SUV PEUGEOT 2008 
às condições com que se depara na estrada (sejam ao nível do piso ou condições climatéricas), tudo isto, através da seleção 

de um dos três modos disponíveis(2). Nas situações de planos com maior inclinação, a função Hill Assist Descent Control(3)

ajuda a controlar a velocidade. 

28
(1) Sistema de adaptação da tração do veículo. Disponível em opção, consoante as versões e motorizações.

(2) Areia, lama, neve.
(3) HADC: sistema de assistência ao controlo de velocidade em situações de planos com maior inclinação. Disponível em opção, consoante as versões e motorizações. 



UMA ESCOLHA ALICIANTE



L IBE RDADE DE  ESCOLHA

Dê liberdade completa aos seus desejos e proporcione 
a si mesmo uma verdadeira liberdade de escolha.

Graças à nova plataforma modular e “multi-energias” 
concebida para responder às novas necessidades de utilização, 

o novo SUV PEUGEOT 2008 encontra-se disponível em versões: 
gasolina, Diesel e 100% elétrica.

Desenvolvido com grande exigência no que respeita à redução 
do parâmetro “peso”, redução de consumo e emissões de CO2 , 

esta nova plataforma proporciona prestações de comportamento 
dinâmico, manobrabilidade, conforto acústico e térmico 

com o melhor know-how da Marca.

Otimizado, em particular para a versão elétrica, 
ele oferece a síntese perfeita no que respeita à arquitetura, 

preservando integralmente o habitáculo e o volume da bagageira(1)

do seu novo SUV PEUGEOT e-2008, mantendo as qualidades 
intrínsecas dos modelos da marca PEUGEOT.

(1) Volume da bagageira acima do piso. 

33
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UM A VASTA ESCOLHA DE  MOTOR IZAÇÕES  EF IC IENT ES !

No que respeita às soluções térmicas, pode optar por motorizações Euro 6(1) de elevada performance e eficientes, todas elas equipadas 
com sistema Stop&Start e filtro de partículas: motorizações diesel BlueHDi ou gasolina PureTech de155 cv para uma condução mais desportiva.

(1) Nova norma de emissões EURO 6 (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC), com entrada em vigor a 1 de setembro de 2019.

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2
• Valores WLTP(1): Consumo de combustível de 4,5 a 6,2 em ciclo misto. Emissões de CO2 (misto) WLTP: de 118 a 141 (g/km) . Os valores de consumo de combustível e emissões de CO2 indicados estão conformes a homologação WLTP 
(Regulamentação EU 2017/948). Desde 1 de setembro de 2018, os valores de consumo de combustível e de emissões de CO2  de todas as viaturas novas são determinadas com base numa nova regulamentação (WLTP), que estabelece um
procedimento de ensaio mais realista e harmonizado ao nível mundial para as viaturas de passageiros. Esta norma WLTP substitui completamente o “Novo Ciclo Europeu de Condução” (NEDC), que era a norma de ensaio utilizada anteriormente.
Sendo as condições de ensaio mais realistas, o consumo de combustível e as emissões de CO2 medidas segundo a norma WLTP são, na maior parte dos casos, mais elevados do que os valores obtidos segundo a norma NEDC. Os valores

de consumo de combustível e emissões de CO2 podem variar em função dos equipamentos ou opções. 
Para mais informações contacte o seu Ponto de Venda ou consulte a página: https://www.peugeot.pt/tecnologia-conectividade/tecnologia/wltp.html.

TUDO COM FL EX IB IL IDADE

Flexibilidade e reatividade, a caixa automática de 8 velocidades EAT8(1) disponibiliza patilhas 
no volante e um comando elétrico por impulsos. Equipada com tecnologia Quickshift(2), 
ela proporciona uma passagem de relações de caixa suave e fluída o que lhe garante 
um conforto de condução acrescido, particularmente a baixas velocidades.

(1) Efficient Automatic Transmission 8. Disponível consoante as motorizações.
(2) Tecnologia que permite rápidas e fluídas passagens de relação de caixa. 34
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S ENSAÇÕES  ELÉTR ICAS FLEX IB IL IDADE DE  CARREGAMENTO

Experiencie o prazer único da condução elétrica, o silêncio de funcionamento e a ausência de vibrações do novo SUV PEUGEOT e-2008. O motor de
100 kW (136 cv) proporciona uma aceleração instantânea devido a um binário imediato de 260 Nm e proporciona uma experiência de condução tão fluída
quanto dinâmica. A bateria de alta tensão tem uma grande capacidade, 50 kWh(1), levando a uma autonomia de 320 km WLTP(2), sem nenhuma emissão 
de CO2 durante a circulação. Consoante as suas necessidades e aquilo que pretender no momento, pode selecionar o seu modo de condução (Normal, 
Eco ou Sport) e ativar o modo “Brake”(3), que permite limitar as ações do pedal de travão durante o processo de recarga da bateria em desaceleração. 

Encontram-se à sua disposição várias soluções de carregamento, através de uma tomada standard ou reforçada na sua habitação ou no seu 
local de trabalho, até aos Postos de Carregamento públicos que lhe permitem o carregamento da bateria até 80% em menos de 30 minutos(1). 

(1) Carregamento de 80% da carga em 30 minutos num posto de carregamento público de 100 kW (corrente contínua). O tempo de carregamento pode variar em função 
do tipo e da potência do posto de carregamento, da temperatura exterior no local e a temperatura da bateria.

(1) Bateria incluí uma garantia de 8 anos ou 160 000 km para uma capacidade de carga de 70%(2) Autonomia da bateria, até 320 km (WLTP) / 400 km (NEDC). A autonomia da bateria pode variar em
função das condições reais de utilização (condições climatéricas, estilo de condução…) – Emissões CO2 (misto): 0 g em fase de circulação. (3) A função “Brake” (travão de motor) disponibiliza 2 modos
de recuperação de energia durante a travagem, permitindo a regeneração da carga da bateria (moderada ou amplificada).



ADICIONE O SEU TOQUE PESSOAL



S IMPL IF IQUE  A  SUA V IDA

Estes acessórios úteis e esteticamente atrativos foram concebidos 
para aumentar ainda mais o seu conforto e a sua segurança 
a bordo do novo SUV PEUGEOT 2008. Pode encontrar e consultar a
oferta junto de um Concessionário ou no site https://www.peugeot.pt/

40

1 – Estação de carregamento doméstica (wallbox)
2 – Suporte para bicicletas nas barras de tejadilho
3 – Divisória da bagageira
4 – Bancos e cadeiras de criança

1 2

3 4
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ELEGANTE  E  DESPORT IVO

42

Os materiais nobres dos revestimentos interiores(1)

do novo SUV PEUGEOT 2008 foram selecionados 
com grande cuidado e atenção.
Cada versão disponibiliza-lhe ambientes elegantes
com uma harmonia de cores atuais.

1. Tecido Pneuma Preto
2. Tecido Traxx Cinzento & Couro Azul
3. Tecido Capy & Couro Preto
4. Alcantara® Preto & Couro Preto
5. Couro Preto
6. Alcantara® Cinzento & Couro Preto(2)

(1) Disponível de série, em opção ou indisponível, consoante as versões.
(2) Disponível exclusivamente na versão GT do modelo elétrico.
Para um maior detalhe sobre o revestimento em couro, consulte as características 
técnicas disponíveis num Ponto de Venda ou no site Peugeot do seu país.
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SEMPRE  BR ILHANTE

Faça a sua escolha a partir da oferta de cores disponíveis 
em pinturas opacas, metalizadas ou especiais.
As 3 cores distintivas do novo SUV PEUGEOT 2008 
reforçam o seu dinamismo: o Vermelho Elixir, 
o Azul Vertigo e o Laranja Fusion(2).

ESP ÍR ITO
AERODINÂMICO

As jantes(1) do novo SUV PEUGEOT 2008 
são robustas e estilizadas. Brilhantes e aerodinâmicas, 
as jantes de 18” contribuem para a redução de consumo
de combustível e das emissões de CO2 , reforçando 
sempre a imagem desportiva.

Jante  Liga Leve 18” EVISSA 
bi-ton diamantizada &  Preto Onyx, 

verniz  Preto Mist  com inserções  Preto Onyx

Jante  Liga Leve 17” SALAMANCA 
bi-ton diamantizada & Preto Onyx, verniz brilhante

Jante Liga Leve 16” ELBORN
Cinzento Anthra, Verniz brilhante

Tampão 16” NOLITA
bi-ton Preto Onyx & Cinzento Eclat

Jante  Liga Leve 18” BUND 
bi-ton diamantizada &  Preto Onyx, 

verniz brilhante  com inserções Cinzento Storm

Branco Banquise(1) Cinzento Artense(1)

Vermelho Elixir(1)Laranja Fusion(2) Azul Vertigo(1)

Preto Onyx(1)

Branco Nacré(1)

Cinzento Platinium(1)

(1) Disponível em opção ou indisponível, dependendo da versão e motorização.
(2) Disponível de série.

(1) Disponível de série, em opção ou indisponíveis, consoante as versões.
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Escolher a PEUGEOT é também dispor de uma vasta
rede de Concessionários e Reparadores Autorizados
no seio da qual o acolhimento, o profissionalismo,
o elevado nível dos técnicos e a qualidade dos serviços
lhe garantem uma satisfação ótima. Assim, fica seguro
de que está nas mãos de um especialista que ouve e
compreende as suas exigências e as satisfaz com eficácia.
Que melhor marca de confiança para uma relação a
longo prazo?

PARA A SUA TRANQUILIDADE
GARANTIA CONTRATUAL(1)

Na PEUGEOT, a qualidade é também um estado
de espírito: vantagens no interior da rede, uma garan-
tia de peças e mão-de-obra durante dois anos, quilometra-
gem ilimitada(2) e 12 anos de garantia anticorrosão(3).

PEUGEOT ASSISTANCE
Porque os imprevistos acontecem, conte com
a Assistência em Viagem para a sua viatura.
Disponível 24 horas/dia, 7 dias/semana, basta
uma simples chamada telefónica para o 800 206 366
e será imediatamente atendido.
Com o Peugeot Assistance intervimos nos melhores
prazos, podendo realizar a maior parte das operações
no local, para lhe permitir retomar a sua viagem o mais
rápido possível e propomos-lhe o reboque da sua
viatura até ao Reparador Autorizado Peugeot aderente
mais próximo.
Em caso de necessidade o Peugeot Assistance(4) 

apresentar-lhe-á soluções de mobilidade ou de
alojamento, bem como uma estimativa de custos
das intervenções a realizar.

CONTRATOS PEUGEOT SERVICE(4)

Contrato Extensão de Garantia
Estenda a sua garantia contratual com toda a simplici-
dade e beneficie de serviços de assistência alargada
até 72 meses ou 200.000 km.

Contrato Plano de Revisões
Fique descansado com o plano de revisões da sua
viatura, beneficiando igualmente dos serviços de
assistência em viagem PEUGEOT. Pode escolher a
duração e a quilometragem que mais lhe convier até
aos 72 meses ou 200.000 km.

Contrato Plano de Revisões & Garantia
Conduza com serenidade: ao contrato Plano de
Revisões acresce a extensão de garantia durante
o período escolhido.

Contrato Manutenção total
Controle todos os custos de utilização do seu veículo,
acrescentando ao contrato de Plano de Revisões &
Garantia, a substituição de peças de desgaste, para
além da extensão de garantia e assistência em viagem.

CARTÃO MYPEUGEOT
Colocamos ao seu dispor mais um motivo para ser
cliente PEUGEOT – o Cartão MyPeugeot. Beneficie
de inúmeras vantagens, descontos nas operações
Após-Venda nos Reparadores Autorizados e desconto
de 5 cênt./lt. nas estações de serviço Repsol aderentes.

REDE E  SERV IÇOS

PARA O SEU CONFORTO
PEUGEOT ACESSÓRIOS
Uma gama completa de acessórios e de equipamentos
de origem PEUGEOT concebidos especificamente para
o seu veículo.

FINANCIAMENTO E RENTING PEUGEOT
Com a PSA Finance e a Free2Move Lease poderá
encontrar um conjunto completo de ofertas disponíveis
para a compra ou utilização do seu PEUGEOT, novo
ou usado, com soluções de financiamento ou aluguer
adequadas ao seu orçamento e ao uso da sua viatura.

PEUGEOT INTERNET
Descubra a PEUGEOT na Internet, em peugeot.pt
e facebook.com/PeugeotPortugal

PARA O AMBIENTE
A PEUGEOT e a sua rede preocupam-se com o
ambiente e colocaram em prática a “Oficina Verde” que
consiste na recolha, triagem, eliminação e valorização
de resíduos, levadas a cabo por parte de fornecedores
de serviços qualificados em reciclagem de resíduos
provenientes da reparação de automóveis.

(1) O benefício das garantias comerciais PEUGEOT 
não está condicionado à realização das operações
de manutenção e/ou reparação em Reparadores 
Autorizados Peugeot, devendo contudo comprovar 
através de fatura e/ou outros documentos de suporte
(gama de controlo) que, independentemente do 
operador onde tenha efetuado as operações de 
manutenção e/ou reparação, foram respeitadas 
todas as preconizações do fabricante.
(2) Com exceção das peças de desgaste.
(3) Em toda a Europa Ocidental.
(4) Para conhecer as modalidades de aplicação destes
contratos, garantias e serviços, solicite ao seu 
Concessionário os correspondentes documentos
contratuais. As informações e figuras incluídas nesta
brochura baseiam-se nas características técnicas em
curso no momento da impressão deste documento. Os
equipamentos apresentados são de série ou em opção
consoante as versões. No quadro de uma política de
melhoria constante do produto, a PEUGEOT pode
modificar, em qualquer altura, as características
técnicas, os equipamentos, as opções e as cores.
As técnicas atuais de reprodução fotográfica não
permitem reproduzir fielmente a luminosidade das
cores. Por esta razão, esta brochura, que constitui uma
informação com carácter geral, não é um documento
contratual.
Para quaisquer elementos mais precisos ou
informações complementares, queira dirigir-se ao seu
ponto de venda PEUGEOT. Os elementos deste 
catálogo não podem ser reproduzidos sem a 
autorização expressa da Automobiles PEUGEOT.
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